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1 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

   Με την υπ’ αρ. 303/23-11-2020 απόφαση του Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 45 έως 48 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), του κεφαλαίου Β του 
ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), 
όπως ισχύουν, και το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), προσλαμβάνεται 
από 1-11-2020 ο Γρηγόριος Ψαριανός του Νικολάου 
(ΑΔΤ: Χ548496) σε θέση συνεργάτη στο Ιδιαίτερο Γρα-
φείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Παναγιώτη 
Πικραμμένου, με ΜΚ 13 της ΠΕ κατηγορίας.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Οικονομικών: 134279/
25.11.2020).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 4750331215/9-12-2020).

  Ο Αντιπροέδρος της Κυβέρνησης 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

    Αριθμ. 84614 
Συμπλήρωση της απόφασης του Υφυπουργού 

Εσωτερικών υπ’ αρ. 14566/3-3-2020 «Καθορι-

σμός αποζημίωσης των ιδιωτών - μελών συλλο-

γικών οργάνων που συγκροτούνται με απόφαση 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαί-

ου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 211).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχεί-

ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),

β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98), που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’  133),

γ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180),

δ) του π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αιγαίου.» (Α’ 236),

ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),
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ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

η) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών υπό στοιχεία Υ68/20-10-2020 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, 
Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4678).

2. Την απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών υπ’ αρ. 
14566/3-3-2020 «Καθορισμός αποζημίωσης των ιδιω-
τών - μελών συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται 
με απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 211).

3. Την υπ’ αρ. 54189/23-11-2020 απόφαση συμπληρω-
ματικής δέσμευσης πίστωσης, σε συνέχεια της υπ’ αρ. 
2819/22-1-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΡΥΟΡ1Ι-ΜΙ7) απόφασης ανά-
ληψης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Α.Δ.Α.: 
6Ν04ΟΡ1Ι-Ρ8Π).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται πρόσθετη δαπάνη ύψους σαράντα τεσσάρων 
χιλιάδων εκατό ευρώ (44.100€) που βαρύνει τις πιστώ-
σεις του προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αιγαίου οικονομικού έτους 2020, Φορέας 
1905, Ειδικός Φορέας 999-01-00000, Α.Λ.Ε. 2420901001 
και 2420902001, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Τροποποιούνται τα σημεία 2 και 3 του προοιμίου 

της απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών υπ’ αρ. 
14566/3-3-2020 «Καθορισμός αποζημίωσης των ιδιω-
τών - μελών συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται 
με απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 211), ως εξής:

«2. Τις υπ’ αρ. 2818/22-1-2020 (Α.Δ.Α.: ΩΕΡΕΟΡ1Ι-ΓΔΙ) 
και 2819/22-1-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΡΥΟΡ1Ι-ΜΙ7) αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης και την υπ’ αρ. 54189/23-11-2020 
απόφαση συμπληρωματικής δέσμευσης πίστωσης 
(Α.Δ.Α.: 6Ν04ΟΡ1Ι-Ρ8Π) της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αιγαίου.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη: ύψους εννιακοσίων ευρώ 
(900€) που βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου οι-
κονομικού έτους 2020, Φορέας 1905, Ειδικός Φορέας 
999-02-00000, Α.Λ.Ε. 2420901001 και ύψους πενήντα 
χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (50.760€) που βα-
ρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου οικονομικού έτους 
2020, Φορέας 1905, Ειδικός Φορέας 999-01-00000, Α.Λ.Ε. 
2420901001 και 2420902001».

2. Κατά τα λοιπά, ισχύει η απόφαση του Υφυπουργού 
Εσωτερικών υπ’ αρ. 14566/3-3-2020 «Καθορισμός απο-
ζημίωσης των ιδιωτών - μελών συλλογικών οργάνων που 
συγκροτούνται με απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αιγαίου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

     Αριθμ. ΟΙΚ/671996/3262  
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΕΞ/489909/3036/

18/19-2-2019 απόφασης περί συγκρότη-

σης Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 12 του

ν. 4497/2017 (Α΄ 171) για τον έλεγχο των δηλού-

μενων ποσοτήτων παραγωγών πωλητών που 

ανήκουν στον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Βόρειας 

και Κεντρικής Χαλκιδικής του Δήμου Αριστοτέ-

λη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 133/2010 «Οργανισμός Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Α’ 226), όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 81320 και 77909/1-12-2016 
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Β’ 4302) και εγκρίθηκε 
η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας.

3. Την υπ’ αρ. 7281/2019 απόφαση του Πρωτοδικείου 
για την επικύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων των 
Περιφερειακών Εκλογών του έτους 2019.

4. Την υπό στοιχεία Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/3-9-2019 από-
φαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί 
“Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευ-
θύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής 
Μακεδονίας” (Υ.Ο.Δ.Δ. 708).

5. Την υπό στοιχεία οικ. 602161/8148 απόφαση, περί 
«Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 
“ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Β΄ 3745).

6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4497/
2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 171), σύμφωνα με τις οποίες «Σε 
κάθε Περιφερειακή Ενότητα συγκροτούνται με απόφα-
ση του οικείου Περιφερειάρχη τριμελείς επιτροπές όσες 
και οι υφιστάμενοι οικείοι Αγροτικοί σύλλογοι με διετή 
θητεία. Οι επιτροπές είναι αρμόδιες για τον έλεγχο, μέσω 
αυτοψίας, των καλλιεργειών που δηλώνονται από τον 
παραγωγό στην υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει για 
τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας».

7. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4497/
2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 171) σύμφωνα με τις οποίες τα μέλη των 
επιτροπών δικαιούνται έξοδα μετακίνησης, σύμφωνα με 
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τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παρ. Δ του άρ-
θρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και υπερωριών σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), 
τα οποία καλύπτονται από τα έσοδα που προέρχονται 
από τα ημερήσια ανταποδοτικά τέλη του άρθρου 36 του 
ν. 4497/2017.

8. Tις διατάξεις του ν. 4015/2011 «Θεσμικό πλαίσιο για 
τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργα-
νώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κό-
σμου - Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους» (Α΄ 210).

9. Το υπ’ αρ. 328491/9282/25-6-2020 έγγραφο της Δι-
εύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Χαλκιδικής περί αδυναμίας συμμετοχής υπαλλήλων της 
στην επιτροπή του άρθρου 12 του ν. 4497/2017.

10. Το υπ’ αρ. 619439/896/12-11-2020 έγγραφο της 
Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια-
τρικής της Π.Κ.Μ., αποφασίζουμε:

Α. Την τροποποίηση της υπό στοιχεία  ΕΞ/489909/
3036/18/19-2-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 115) απόφασης του Αντιπε-
ριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, περί συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής 
του άρθρου 12 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) για τον έλεγ-
χο των δηλούμενων ποσοτήτων παραγωγών πωλητών 
που ανήκουν στον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Βόρειας και 

Κεντρικής Χαλκιδικής του Δήμου Αριστοτέλη της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, ως προς την αντικατάσταση των 
υπό στοιχεία (1α) μελών της ανωτέρω επιτροπής και 
συγκεκριμένα:

Στην παράγραφο Α(1α) της παραπάνω επιτροπής, ορίζε-
ται ο Παραλικίδης Αργύριος του Χρήστου, υπάλληλος της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας, κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεω-
πονίας και ΑΔΤ ΑΚ278872 ως πρόεδρος της Επιτροπής, 
με αναπληρωτή τον Γκανάτσιο Γεώργιο του Δημητρίου, 
υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιεί-
ας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κλάδου Π.Ε. 
Γεωπόνων και ΑΔΤ ΑΖ331222.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με υπό στοιχεία  ΕΞ/489909/
3036/18/19-2-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 115) απόφαση του Αντιπε-
ριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πολύγυρος, 7 Δεκεμβρίου 2020

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   
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*14010301212200004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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